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Dotyczy postepowania: Ustuga dostepu do internetu dla Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony

6rodowiska w Bydgoszczy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w

Bydgoszczy, ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz informuje, ze w postepowaniu prowadzonym w

trybie zapytania ofertowego na ,,Usfug§ dostepu do internetu dla Wojewodzkiego Inspektoratu

Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy" wptynety pytania Wykonawcy do tresci zapytania o

nastepuj^cej tresci:

Pvtanie 1

Czy Zamawiaja^cy dopuszcza realizacje ustugi dostepu do Internetu we wszystkich 4 lokalizacjach

za posrednictwem medium radiowego? DoWadnie chodzi o radiolinie punkt-punkt pracujqce w

pasmie licencjonowanym.

Odpowiedz

Nie, poniewaz Zamawiaj^cy nie posiada prawa do dysponowania pomieszczeniami w budynkach

w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, Xllp. oraz w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21, a jedynie je

uzytkuje na zasadzie umowy uzyczenia bez prawa do dalszego uzyczania.

Pvtanie 2

Czy Zamawiajqcy zapewni prawo do bezptetnego uzyczenia powierzchni dachowej oraz szachtow

kablowych niezbednych do swiadczenia ustug w lokatizacjach wskazanych w zapytaniu ofertowym?

Odpowiedz

Nie, poniewaz Zamawiaja.cy nie posiada prawa do dysponowania pomieszczeniami w budynkach

w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, Xllp. oraz w Toruniu przy ul. Moniuszki 15-21, a jedynie je

uzytkuje na zasadzie umowy uzyczenia bez prawa do dalszego uzyczania.



Pvtanie 3

Czy zamawiaja.cy zapewni zasilanie na potrzeb§ funkcjonowania urza_dzeri operators,

za\nsta\owanych na potrzeb§ swiadczenia ustug w lokalizacjach wskazanych w zapytaniu

ofertowym?

Odpowiedz

Powyzsze uzaleznione jest od kilku czynnikow, m.in. jakie to urz^dzenia, o jakim zapotrzebowaniu

na moc, w jakim miejscu bytyby zainstalowane itp.

Pvtanie 4

W zwia.zku z koniecznoscia. sprawdzenia warunkow technicznych we wskazanych lokalizacjach

Zamawiaja^cego - prosimy o zmian^ terminu skladania ofert na nie wczesniej niz do dnia

30,05.2019. Wskazany w zapytaniu termin na ztozenie oferty uniemozliwia weryfikacje warunkow

technicznych przez potencjalnego Wykonawce, poza tym, ktory juz ustuge swiadczy.

Odpowiedz

Zamawiaja_cy dokonuje zmiany terminu skladania ofert. Oferty nalezy sktadac w terminie do dnia

27maja2019roku.

Pvtanie 5

lie publicznych adresow IP ma bye udostepnionych na ustuge?

Odpowiedz

Po 16 na kazda. lokalizacje.

Pvtanie 6

Jaki jest maksymalny termin na uruchomienie usfug licza.c od dnia podpisania umowy?

Zaprojektowanie oraz zestawienie przedmiotowego postepowania wymaga przynajmniej 30 dni

roboczych. Prosimy o wskazanie terminu instalacji, na 30 dni roboczych od podpisanie umowy.

Odpowiedz

Termin rozpoczecia wykonywania usfugi zostanie uzgodniony z Wykonawca. przed zawarciem

umowy.

Pvtanie 7

Prosba o informacje, kto jest aktualnym operatorem swiadcz^cym ustuge dostepu do Internetu w

lokalizacjach wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Odpowiedz

Aktualnie ustug$ dostepu do internetu swiadczy NETIA S.A.

W konsekwencji powyzszego Zamawiajgcy dokonuje zmiany terminu sktadania ofert. Oferty nalezy

skfadac w terminie do dnia 27 maja 2019 roku.

Pozostale zapisy zapytania ofertowego pozostaja. bez zmian.
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